
 

Praktisch & no-nonsense
In deze intensieve praktische, no-nonsense opleiding voor 
iedereen die helpende gesprekken voert, krijg je de juiste 
mindset aangereikt, leer je je ‘oplos- en ingrijpreflex’ te be-
teugelen en weet je hoe je moet coachen, altijd met een 
heldere vraag en een helder doel voor ogen. Je leert hoe 
je een heldere intake doet waarin je de vraag en het doel 
scherpstelt, je leert de juiste coachingsvaardigheden om 
daar te komen en je krijgt een heldere structuur waarmee 
je kunt coachen. De vierdaagse opleiding is geaccredi-
teerd op foundation niveau van de NOBCO. 

Kern van goed coachen
Coachen met een leeg hoofd is opgebouwd rond drie 
kernpunten waar je theorie over krijgt en die je vooral leert 
door te oefenen:

1.  Je streeft naar een coachende mindset. Iemand is 
 zelf verantwoordelijk voor zijn resultaat en werk(geluk).  
 Deze basishouding maakt dat je je coachees niet be- 
 tuttelt of bekritiseert, maar als  volwassene/ verant- 
 woordelijke aanspreekt en coacht. Je coacht met een  
 leeg hoofd!

2.  Je leert je  ‘oplos- en ingrijp-reflexen’ kennen. Wil je   
 graag in control blijven? Ben je op zoek naar erkening?
 Zoek je snel resultaat? Dat kan het moeilijk maken om 
 de juiste coachvaardigheden in te zetten. 
 Zulke reflexen maken namelijk dat je toch ingrijpt – niet 
 coachend – waardoor je de verantwoordelijkheid
 terugpakt en het langetermijneffect teniet doet. 

3. Je combineert coachende vaardigheden: je confron- 
 teert én helpt. Enerzijds moet je durven confronteren   
 met patronen en ineffectief gedrag, dat is de kern
 van coachen. Daarnaast moet je beschikken over 
 empathisch vermogen en bereid zijn de ander te   
 helpen. De juiste combinatie van deze eigenschappen  
 en vaardigheden vraagt veel oefening en bewustzijn. 

Professionele en ervaren docenten
De opleiding wordt verzorgd door Nicolette Kat en co-
trainer Anne de Jong. 

Nicolette Kat is werkzaam als coach 
en interim-HRM-professional bij 
diverse (internationale) organisaties. 
Ze heeft ruim 20 jaar ervaring in de 
opleidingswereld, onder meer als 
trainer van coaches. 

Anne de Jong is senior-opleider/
coach en psycholoog en heeft 
ruime ervaring als coach in diverse 
organisaties en is de oprichter van 
Coach020. Anne is co-trainer  op de 
praktijkdagen.

Praktisch & direct toepasbaar
De werkwijze kenmerkt zich als heel praktisch en direct 
toepasbaar, met altijd theoretische onderbouwing. Alle re-
levante theorieën en modellen worden behandeld op een 
speelse en toepassingsgerichte manier: het is vooral veel 
‘leren door te proberen’. Je krijgt veel persoonlijke feed-
back op hoe en wat je doet door uitproberen en elkaar 
bekijken op de praktijkdagen en door een toetsmoment 
met examen. De opleiding bestaat uit vier losse dagen, tus-
sentijds voer je een aantal coachende gesprekken buiten 
de opleidingsdagen om. Bij die coachende gesprekken 
word je begeleid door de opleider.

Coachen met een leeg hoofd

worden

Voer je vaak helpende gesprekken, op je werk of daarbuiten? En heb je het gevoel dat je de mensen die je helpt 
veel te vaak aan de hand moet nemen? En betrap je jezelf erop dat je snel met oplossingen en adviezen komt? 
Zou je liever zien dat mensen zelf hun zaken oplossen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen taak en 
ontwikkeling? Wil je je coachingsvaardigheden aanscherpen? Dan is deze opleiding Coachen met een leeg hoofd 
echt iets voor jou! In deze korte intensieve opleiding leer je hoe je de ander helpt zich te ontwikkelen, zonder zelf 
moe te worden, met een leeg hoofd!

Anne 
de Jong

Geen adviezen 

en oplossingen

Nicolette 
Kat

 Leer je hoe je 
de ander helpt 
zich te ontwikkelen, 
zonder zelf moe 
te worden!

hoe ziet 
het
programma 
eruit? 



Direct aanmelden? Kijk op www.coachworden.nl/coachen-met-een-leeg-hoofd

Het programma

Dag 1 en dag 2 – The basics 
Wat is de definitie van coaching? Wanneer wel en niet 
coachen? Hoe ver/diep ga je? Je leert hoe je de coach-
vraag scherp krijgt en je leert heldere doelen stellen, 
binnen een passende structuur. Je oefent veel coachings-
vaardigheden en –technieken, en je leert alles over het 
wel en niet overnemen van verantwoordelijkheden. 

Dag 3 en 4 – Praktijkdagen 
Dagen voor lastige gevallen en dilemma’s, je oefent met 
nieuwe methodieken in een kleinere groep. Je krijgt veel 
feedback op je eigen stijl. De laatste kan je oefenen met 
acteur. Als je in aanmerking wil komen voor het erkende 
diploma, is de laatste dag een examen en verwachten 
we ook dat je voor minimaal 8 uur aan coachgesprekken 
reflectieverslagen schrijft. 

Goed bereikbare locatie
Alle dagen vinden plaats in Amsterdam. Reguliere dagen 
starten om 9.30 en eindigen om 17.00 uur. 

Investering en data
De kosten voor Coachen met een leeg hoofd zijn €1995 vrij 
van BTW. Dit is inclusief locatie, catering en het materiaal. 
Actuele data zie: www.coachworden.nl

Meer weten?
Voor meer informatie kun je een mail sturen naar 
info@coach020.nl en nemen wij contact op.

Wat 
deelnemers 
zeggen

Ik heb in de training veel 
heb geleerd over reflexen, 
zowel de reflexen van mij zelf 
tijdens gesprekken op elke 
niveau, in iedere situatie en 
ook de reflexen van anderen. 
Daarnaast heb ik door ver-
schillende modellen geleerd 
structuur aan te brengen in 
coachingsgesprekken. De 
interventies zijn  aangereikt 
zijn goed inzetbaar. Door het 
oefenen in kleinere groepen 
gebruik ik ze nu regelmatig. 
Anita Cornet

De opleiding zit 
gedegen in elkaar, 
veel nieuwe inzichten 
opgedaan waarmee 
ik weer verder kan op 
mijn werk! 
Elsje Deuring

Ik was op zoek naar meer 
handvatten om effectiever 
gesprekken met mijn mede-
collega’s te voeren, om meer 
uit een gesprek te halen. Vra-
gen als: hoe kom je nou echt 
tot de kern van een (leer)
vraag? Hoe bouw je een 
coachingsgesprek op? Hoe 
kun je de ander een spiegel 
voorhouden op een confron-
terende doch respectvolle 
manier? Hier heb ik na het 
volgen van de opleiding 
verschillende handvatten 
voor gekregen die direct toe 
te passen zijn in de praktijk. 
En ik heb meer inzicht in mijn 
eigen handelen gekregen. 
Maaike Vos 

Een aanrader! Je leert 
zowel over jezelf in je rol 
als ook over jezelf welk 
gedrag invloed heeft 
op anderen. Een echte 
aanrader en dagelijks 
toepasbaar op de werk-
vloer. 
Laura Goeree


